Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo
asmens anketos PGS-02 (metinės)
priedas

INFORMACIJA DĖL PAJAMŲ IR GYVENIMO SĄLYGŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ANKETA PGS-02 (METINĖ)
TEISINIS STATISTINIO
TYRIMO PAGRINDAS

2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS)
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 207), su pakeitimais,
padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1).
2018 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/174, kuriuo įgyvendinamos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatos dėl 2019 m. šalutinių
tikslinių kintamųjų, susijusių su iš kartos į kartą išliekančiomis nepalankiomis
sąlygomis, namų ūkio sudėtimi ir pajamų dydžio pokyčiais, sąrašo (OL 2018 L 32, p. 35).

STATISTINIO TYRIMO
TIKSLAS, RŪŠIS IR
APIMTIS

Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti palyginamą tarp Europos Sąjungos
šalių statistinę informaciją apie gyventojų pajamas, skurdą ir socialinę atskirtį bei būsto
sąlygas.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Imtis – 6 500 namų ūkių. Statistiniai duomenys renkami, atliekant gyventojų apklausą.

STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA

Informaciniuose pranešimuose;
Statistikos leidinyje „Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

STATISTINIŲ
DUOMENŲ PATEIKIMO
PAREIGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato,
kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų
nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens
duomenis, ypatingus duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar
netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius
duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus asmens duomenis ir tokius duomenis,
iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos
Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS DUOMENŲ
APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“.
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

